
 8 

Nieuws van de Paddestoelen Werkgroep 
 

Lutgarde Roelandt 

 

De Paddestoelenwerkgroep bestaat al weer enkele 

jaren. Ze wordt gevormd door een aantal 

enthousiaste en elkaar inspirerende deelnemers. 

De behoefte om de gevonden paddestoelen goed 

op naam te brengen was voor een aantal  van hen 

de reden om hiervoor een aparte studiegroep op te 

richten. Deze studiegroep komt  per maand een 

keer bij elkaar in het Jan Verwey  Natuurcentrum. 

Met behulp van boeken en microscoop brengen we 

de gevonden paddestoelen op naam. We beleven 

daar veel plezier aan en het nodigt uit tot nog meer 

studeren. 

 

De Nederlandse Mycologische Vereniging en 

speciaal de afd. Zuid Holland, waar wij onder 

vallen, waardeert onze activiteiten. We krijgen de 

nodige ondersteuning voor onze studiegroep en 

nieuwe leden uit de regio worden naar ons 

verwezen. 

 

De start van de studiegroep was meteen leuk met 

een paar zeer mooie vondsten, zoals de Paarse 

wasporia (Ceriporia purpurea) en het Violet 

troskorstje (Hypochnella violacea). Deze zeldzame 

vondsten zijn gemeld bij het Nationaal Herbarium 

in Leiden. Ook  Hollands Duin Noordwijk 

(Staatsbosbeheer) krijgt de gegevens toegestuurd. 

Zij hebben ons een onderzoeksvergunning gegeven 

en zijn graag op de hoogte van het 

paddestoelenbestand in het duin. 

 

We zijn iedere tweede dinsdag van de maand, 

vanaf  20.00 uur in het Natuurcentrum. Als u ook 

eens een gevonden paddestoel op naam wilt  

helpen brengen bent u altijd welkom. Ook bij de 

wandeling op de zaterdag voorafgaand aan elke 

determinatieavond. 

 

Voor informatie over onze activiteiten kunt u 

bellen met Edwin Maassen, 06 50 26 91 34,  en 

met Lutgarde Roelandt, 071- 361 03 96. 

 

Vogelexcursie Oostvaardersplassen 
 

 Jan Jacobs  

 

Van alle dingen die onze vogelvereniging 

organiseert zijn de vogelexcursies wel de leukste. 

 

Met 19 man/vrouw, in 5 auto's, vertrokken wij op 

zaterdag 8 april van het Jan Verweij Centrum naar 

de Flevopolder. Het 

beloofde een mooie 

zonnige dag te 

worden. 

Op de IJmeerdijk, bij 

de Pampushaven, 

zagen we diverse 

soorten eenden, zoals 

Slobeenden, 

Kuifeenden, 

Smienten, 

Tafeleenden, 

Bergeenden en een 

Zwarte Zwaan. De 

eerste Witte 

Kwikstaarten werden gezien en de eerste koffie 

genuttigd. 

Op de Oostvaardersdijk, 1e stop, werden we 

verrast door Rietgors, Rietzangers, Bontbekple-

vieren, Kemphanen, enkele Reeën, Lepelaars, 

Pijlstaarten, Grote Zilverreiger (jawel!!)  

Gele Kwikstaart en Bonte Strandlopers. Voor 

velen van ons de eerste Boerenzwaluwen en 

Oeverzwaluwen van dit jaar. 

2e Stop op de Oostvaardersdijk, dezelfde 

moerasvogels, maar ook de Snor. De groep van 

Jelle was hier doorgereden en hebben deze 

bijzondere soort jammerlijk gemist! 

 

Daarna hebben we de auto's bij "De Trekvogel" 

neergezet en koffie gedronken. Hier zagen we 

Groenlingen, Eksters, Huismussen. Onophoudelijk 
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vlogen er formaties Aalscholvers van en naar het 

IJsselmeer, met daartussen een Sneeuwgans. Wat 

zeg je? Jawel, een Sneeuwgans! 

Na de koffie zijn we te voet verder gegaan naar de 

observatiehut van de Lepelaarsplassen.  

Onderweg zagen we Sijsjes en Kneutjes en 

hoorden en zagen we de Blauwborst.  

Voor een aantal mensen was dit de eerste 

waarneming van een Blauwborst en er werd dus 

uitgebreid gefotografeerd en geobserveerd. Vanuit 

de hut zagen we weer veel Aalscholvers in de 

broedkolonie. Verder veel Grauwe Ganzen met 

pullen, Dodaarsjes op nog geen 5 meter van de 

observatiehut, diverse eenden, Blauwe Reiger enz. 

Op de terugweg naar de auto’s zag Jelle nog  een 

Havik overvliegen, en zagen Jan en Robert een 

mooi groepje  Baardmannetjes. 

 

Vervolgens zijn we naar de observatiehut "de 

Kluut" gegaan en hebben we een tussenstop 

gemaakt op de Oostvaardersdijk.  

Om de observatiehut "de Zeearend" te bereiken 

maak je eerst een fikse, maar mooie wandeling 

door prachtige rietlanden. Gezien zijn o.a. Grote 

Bonte Spechten, Wintertalingen, Slobeenden en op 

de achtergrond een grote groep Edelherten.  

Op de wandeling terug naar de auto worden 

Roerdomp gehoord en een Beflijster gezien. Ook 

werd er een Zoekvogeltje gehoord en gezien.  

Na enig zoekwerk werd hij definitief niet grote, 

hard en vals zingende tjiftjafachtige Fitis, met een 

te grote oogstreep, een variant die Lars Jonsson 

ontgaan was. We zoeken voor deze vogel nog een 

naam. Verder hier in het moeras volop baltsende 

Dodaarsen. 

 

Op de terugweg, aan de zuidzijde van de 

Oostvaardersplassen zagen wij  langs de spoorlijn 

een Klapekster. Voor velen was dit een nieuwe 

soort. Gelukkig liet hij zich uitgebreid observeren, 

waar  iedereen dankbaar gebruik van maakte. 

Wat verderop zagen we vanaf de Braamberg langs 

de spoorlijn bij de Lage Vaart een prachtige grote 

groep Edelherten, wel 40 a 50 stuks. En tussen 

deze herten liep midden op de dag op het gemak 

een prachtige vos te foerageren. Voor velen was dit 

een bijzondere waarneming. Deze vos was 

namelijk prachtig op kleur, roodbruin met witte 

staartpunt. 

 

Hoewel niet iedereen alles gezien zal hebben, 

gingen we met een voldaan gevoel over deze 

prachtige zonnige dag met in totaal 80 

vogelsoorten om 4 uur weer naar huis. 

 

 

 

SLOOTJESEXCURSIE OP ZATERDAG 10 JUNI 2000 
 

Kees Verweij 

 

Na aandringen van verschillende kanten hadden we 

in het begin van het jaar besloten weer eens zo'n 

vertrouwde slootjesexcursie te organiseren. 

Op zaterdagmorgen 10 juni jl. was het zover. Met 

ongeveer 20 personen, waaronder een groot aantal 

kinderen, gingen we vanaf het Jan Verwey 

Natuurcentrum in de richting van de Varkensbos-

laan, gewapend met netten, potjes, vergrootglazen, 

boeken enz. enz. 

Zo'n slootjesexcursie blijft zowel voor jong als oud 

altijd weer spannend. Wanneer je een schepnet 

voorzichtig door het water haalt is het altijd maar 

weer afwachten, wat je bovenhaalt. Soms zijn het die 

griezelige bloedzuigers, die bij nader inzien 

helemaal niet zo griezelig zijn. De meest algemene 

bloedzuiger is de Gewone Bloedzuiger, die soms 




